
69. füzet, 1916. január 30. Ara 24 fillér 



A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei. 
T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett három könyvcsoportból csupán a fel

tüntetett bekötést díj ellenében, tehát úgyszólván ingyen kapják meg a nekik tetsző 
müveket, a következő módozatok mellett: 

Aki negyedévre 3.— koronával fizet elő Krónikánkra, az negyedévenként az egyik 
csoportból egy kötetet választhat. 

S Aki félévre 6. - koronával fizet elő Krónikánkra, az a három csoportból féléoenkint 
egy-egy kötetei választhat. 

Aki háromnegyedévre 9 koronával fizet elő Krónikánkra, az a három csoportból 
negyedévenkint egy egy kötetei választhat. 

Akik füzetenkint vásárolják a Krónikát, szintén részesülnek kedvezményeinkben, 
negyedévenként egyszer egy kötetet választhatnak az egyik vagy másik csoportból, ha 
a Krónikánk minden füzetéhez mellékelt kedvezményszelvényekből négy egymás után 
következő számot beküldenek a ráfizetés összegével együtt. 

A kiválasztott kedvezményeket a pénz előzetes beküldése ellenében szállítja a kiadó
hivatal, de meg rendelhetők azok minden könyvkereskedőnél, árusnál, trafikban. 

Mindenki ott szerezheti meg a kedvezményeket, a honnan a krónikát kapja. 
Budapesten a kedvezmény díján felül kötetenkint 40 fillér, vidéken kötetenkint 

72 fillér fizetendő szállítási és csomagolási díj fejében. 

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. 
RÁTH MÓR FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

1—2. Stanley M H.: A legsötétebb Afriká
ban. Emin pasának, Eqaátoria kor
mányzójának felkeresése, megszabadí
tása és visszavonulásaL — Egyetlen 
jogosított, az eredeti után fordított, 
teljes magyar kiadás. 2 kötet 140 kép
pel és számos térképpel. 33 kor. 20 
fül. bolti ár helyett kötetenkint rá
fizetés 4 kor. 20 fül. 

•Megyek mindig előre, mig el nem jutok azon helyre, 
a hol a két tenger találkozik, kelljen bár 90 évig is 
utaznom.) A Koránnak ezt a mondatá t választotta 

Stanley merész és a maga nemében egyedülálló vál
lalkozáshoz mottóul és az a szívós kitartás, a távoli 
czél elérésében való rendületlen hit, melvet ez a 
mondat symbolizál, áthatotta Stanleyt. Munkájában, 
mely nagyszerűségében eposzi magaslason mozog, 
csodás útjának halálos veszedelmeit, sikereit és 
eredményeit ismerteti. 
3—4. Höhnel Lajos: A Rudolf és Stefánia 

tavakhoz. Teleky Sámuel gróf felfe
dező útja Keletafrikában. Két kötet, 
179 képpel és színnyomatú térképpel 
29 kor. bolti ár helyett kötetenkint rá
fizetés 3 kor. 

2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. 
LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. 

Beseterece •stroma. Illusztrált dísz
kiadás, 13 kor. bolti ár helyett ráfize
tés 3 kor. 20 fill. 

Kisértet Ltiblón és egyéb elbeszélé
sek. Illusztrált díszkiadás, Mühlbeck, 
Neogrády és Jankó rajzaival. 13 kor. 
bolti ár helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

7. 

8. 

A fekete kakas. Illusztrált díszkiadás 
Neogrády rajzaival, 13 kor. bolti ár 
helyett ráfizetés 3 kor. 20 fill. 

Az uj Zrinyiász. Társadalmi és politikai 
szatirikus rajz. Díszkiadás. (Nem illusz
trált.) 12 kor. bolti ár helyett ráfizetés 
1 kor. 50 fill. 

$ csoport. SZÉPIRODALMI ES DISZMUVEK. 
9. Jókai Mén Utazás egy sírdomb körül. 

Albumalakú, pompás díszmű, 4 fény
képnyomatú mümelléklettel és sok il
lusztrációval Vágó Pál eredeti kar
tonjai után. 10 kor. bolti ár helyett rá
fizetés 4 korona. 

10. Báró Eötvös József költeményei. 
Albumalakú díszkiadás. Székely Ber
talan és Kdeti Gusztáv rajzaival. 10 
kor. bolti ár helyett ráfizetés 3 korona. 

11. Az ifjúság könyve. Két vaskos kötet 
gazdagon illusztrálva, 12 kor. bolti ár 
helyett ráfizetés kötetenkint 2 korona. 

12. Jókai Mór: A kis királyok. Regény 3 
kötetben, 1 kötetbe kötve 12 korona 
bolti ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fill. 

13. Jókai Mórt Rákóczi fia. Regény 3 
kötetben, 1 kötetbe kötve 10 kor. bolti 
ár helyett ráfizetés 2 kor. 50 fillér. 

BEKÖTÉSI TÁBLA 
a Krónika I.—V. kötetéhez -4 díszes és tartós kivitelben — rendelhető minden 
könyvkereskedésben, árusnál, trafikban, valamint a kiadóhivatalban. Egy-egy tábla 
ára 1.— korona, melyhez kézbesítésért helyben 20, vidéken 35 fillér csatolandó. 
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BUDAPEST VIII. ÚLLŐI-ÚT 18. 

A BOLGÁROK SZERBIÁBAN. 

Ferdinánd bolgár király {*) Valandovónái. 
A történelem még egyetlen nemzetnek sem szolgáltatott gyorsabban igazságot, mint most 
Bulgáriának. A második balkáni háborúban alattomos szomszédja orvul megtámadta 
s megfosztotta győzelmének minden gyümölcsétől. Akkor kimerülve és kifáradva be
vonta a lobogót s várt jobb napokra, melyek azután váratlanul gyorsan elkövetkeztek. 
A központi hatalmakhoz csatlakozott ország néhány rövid hét leforgása alatt visszaszerezte 
a macedón földet, amit elraboltak tőle s felszabadította szerb járom alatt sínylődött 
valamennyi testvérét Hűtlen szomszédja pedig megalázva, porbatiporva hever, meg

bűnhődve minden vétkéért. 

n,. , s ..•-i,i&a3Ö_ 
M. R. BíZEDíiImiaT 

VILÁGHÁBORÚ. 
A világháború képes krónikája. VI. 97 r-



Bolgár katonazenekar átvonul egy elfoglalt szerb városon. 

Bolgár őrjárat egy szerb városban. 
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Bolgár tábori posta egy szerb helységben. 

A bolgárok első szerb foglyai. 
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/ 

Bolgár katona bort hoz társainak. 

A bolgár tábori konyhák szállítása. 
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AZ ELSŐ ISONZÓI CSATA. 

Az olaszországi harctér első eseményei főként abban állottak, hogy 
az olasz hadvezetőség leginkább hegyvidéki alpini-ezredekből, tehát hadserege 
javából kiválogatott .erősebb földerítő-különítményeket tolt előre sugáralak
ban, mintha csak csápjait akarta volna kinyújtani, hogy végigtapogassa velők 
az osztrák-magyar frontot, kiszimatolva, hol akad annak gyengéjére. Már a 
háború megindulása pillanatában is, de a tiroli és karinthiai frontszakaszo
kon május végén és még június legelején is ily apróbb vállalkozásoknál 
szenvedett kudarcok után még inkább nyilvánvaló lett, hogy Cadorna, az 
olasz hadsereg vezérkari főnöke jelentékenyebb erőkkél az első és igazi csa
pást a harmadik, a tengermelléki frontszakaszon, az Isonzó vonalán készül 
ránkmérni. 

Had vezetőségünk június 8-ról keltezett jelentése már jelzi, hogy Cadorna 
nagyobb erőket tol az Isonzó felé s hogy úgy látázik itt nagyobb, sőt talán 
általános támadás készül. S csakugyan másnap már jelentették is, hogy az 
első nagyobbszerű támadás június 8-án délután . megtörtént a Görz város 
előtt épített hidfőszerű erődítéseink ellen. Ezt a támadást, melyet az olaszok 
egy gyaloghadosztállyal hajtottak végre, ügyesen elhelyezett ágyúink kereszt
tüzében az olaszok súlyos veszteségei mellett vertük vissza s az olasz kato
nák megzavarodva több ágyújukat is cserbenhagyták. Ugyanezen a napon 
az olaszok a hidfő kisebb szakasza ellen még egyszer támadlak, de táma
dásukat egy dalmát landwehr-ezred könnyen visszaverte. Június 10-én három 
helyen kísérelték meg az átkelést az Izonzón és pedig Görztől északra: 
Plavánál,Görztől délnyugatra: Gradiscánál és Gradiscától délnyugatra: Sagradó-
nál. Mindeme támadások kudarccal végződtek, ami egyáltalán nem az olasz 
csapatok gyáva viselkedésén múlt, hanem azon, hogy az isonzói frontot 
védő, jórészben magyar és részben osztrák gyalogság az igen nagyszámú és 
jól dolgozó olasz nehéz tüzérség óriási municiópazarlással folytatott tüzér
ségi «előkészítő» munkája ellenére páratlan hősiességgel megmaradt össze
lőtt állásaiban és néhány száz lépésre engedve a rohamozó ellenséget, 
azt nyugodt puska- és gépfegyvertüzével, helyenkint kézilusában minden pon
ton vissza tudta verni. Az olasz gyalogsági támadások pillanatnyi szünetelése 
ellenére érezni lehetett, hogy a meg nem szűnő heves olasz tüzérségi tűz 
újabb támadások előkészítésének a jele s hogy az eddig kudarcokkal végző
dött kisebb vállalkozások után egy szervesen összefüggő nagyobb támadás 
következik majd az egész, Monfalconétől Karfreitig terjedő, mintegy 70 kilo-
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méter hosszúságú isonzói fronton, hogy e támadások főbb célpontjai a Gra-
disca és Sagrado között lévő fensik, továbbá a Görz és Plava között lévő 

terepszakasz, végül a legészakabbra fekvő Karfreit-Tolmein szakasz lesznek; 
Plava közvetetlenül az Isonzó mellett fekszik s június 11-én. az olasz ravennai 
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dandár (az olasz dandárok nem számokat viselnek mint például a mieink, 
hanem arról a városról nevezik élőket, ahol parancsnokságuk székel) kelt át 
az Isonzón, hogy a Plavától keletre fekvő és sűrű erdővel borított Monté 
Kuk-ot megvegye. Június 12-én ugyané ponton új olasz kísérlet történt s az 
előretörő olasz zászlóaljakat egyre újabb és újabb tartalékok erősítették, 
úgy hogy részben sikerült is állásainkba behatolniok, azonban katonáink 
azonnal végrehajtott ellentámadással ledobták az olasz erőket az Isonzó 
völgyébe. Hogy e két napon itt mily elkeseredett küzdelem folyhatott, annak 
jele, hogy csupán a másodnapi kudarcnál az olaszok több mint 1000 halottat 
veszítettek. 

Június 14-től az olasz gyalogság ismét akcióba lépett az 'Isonzó vona
lán. Eredménytelenül támadták tolmeini és plavai hídfőnket. Az olasz had
vezetőség jelentései persze állandóan győzelmekről regéltek, amivel élénk 
ellentétben állott az a tény, hogy ugyanakkor fegyverszünetet kértek, hogy 
közvetetlenül állásaink előtt heverő halottaikat eliakaríthassák, nyilván így 
akarván bántatlanul megközelíteni bevehetetlen állásainkat. így a ravasz kíván
ságot nem is lehetett teljesíteni. Június 17-én Plavánal támadott ezúttal ismét 
nagyobb olasz erő, mely a hivatalos jelentés szerint egy piemonti (tehát első
osztályú) hadosztályból, azonfelül egy milicia-ezredből állott. Visszaveré
sükre elegendő volt egyetlen dalmát ezred. 

Jellemző volt e harcokra, hogy egy-két napi, bár mindig kudarccal végző
dött erős támadást mindig egy-két napos szünet követett. Ennek magyará
zata egyfelől az volt, hogy az olaszoknak idő kellett míg szétszórt csapat
testeiket újból rendbeszedik, a nagy veszteségeket és a muníciót pótolják 
sőt megállapítást nyert az is, hogy az óriási veszteséget szenvedett csapato
kat újabb támadásra nem tudták rábírni s ezeket egészen friss, pihent és 
még a rettenetes küzdelemtől meg nem félemlített csapatokkal kellett fel
cserélni. Ezzel szemben a mi részünkről fmindig ugyanazok az emberek 
állották a pokoli ^ágyútüzet, melyet az olaszok különösen 28 centiméteres 
tarackjaikból zúdítottak reájuk s bár igaz, hogy ebben az időben- a bátran 
támadó friss, de egészen tapasztalatlan olasz csapatokkal szemben a mi har
cokban kitanult katonáink praktikus és morális fölényben voltak, csak felül
múlhatatlan faji tulajdonságaik és a hitszegő ellenséggel szemben érzett izzó 
gyűlöletük tehette őket képessé arra, hogy mindig fényesen állják meg a 
sarat az újabb és újabb pihent ellenség óriási számbeli túlerejével szemben. 
Harcmódjukban leli magyarázatát az a rettenetesen nagy olasz veszteség, 
melyről az olaszok veszteséglajstromot se mertek kiadni. Voltak pontok, így 
különösen a híressé vált doberdói sziklás íensik, amelyet magyar katonák 
védtek s amely a legjobban volt exponálva s amelynek szétlőtt szikláiból 
alázúduló kőzápor okozta ugyan a legtöbb súlyos sebesülést és sziklás talaja 
tette nehézzé, hogy mélyebb lövőárkokat ássanak maguknak rajta embereink, 
másrészről ez a hely volt az, ahol nem egyszer a lőfegyvert félredobva, 
késsel, legörgetett sziklákkal és kődobásokkal verték vissza a támadó ellen
séget, melynek sorait futásban is hatalmasan megritkították. Ilyen példákat 
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eddig is csak a magyar történelem termelt. Első védőállásaink készakarattal 
annyira hevenyészettek voltak, hogy miután a terepnek ez az első szakasza 
kevésbbé volt alkalmas a védelemre, hadvezetőségünk eredetileg legfeljebb 
néhány hétig kívánta ez első vonalat tartani. Csapataink kiválósága azonban 
parancsoló szükséggé tette, hogy ezt az első védővonalat is napról-napi-a 
jobban kiépítsék, hogy az olaszok ilyenformán még színpadi sikerhez se 
juthassanak. 

Június 20-án némi nyugalomról tesz jelentést Höfer, míg 21-én már 
ismét támadást intéz Plavánál és a Karfreit mögött fekvő Krn hegy ellen 
egy-egy olasz dandár. Az utóbbit a debreceni 3. honvédgyalogezred töredéke 
védte s akárcsak közöshadseregbeli ikertestvér, az ugyancsak debreceni 39. 
gyalogezred más harctereken, játszva védte ki az olasz rohamokat. Június 
utolsó hetében az olasz tüzérség állandó tüzelésén kívül nincs egyéb ese
mény s június 23-án bizakodva jelenthettük, hogy az olasz hadjárat első 
hónapja az olaszok számára csak kudarcot s a mi csapataink számára annál 
nagyobb dicsőséget hozott. Ám az említett szünet a vihart megelőző szél
csend volt. Június 30-án elkövetkezett az első tervszerűen nagyobb stilű és 
az eddiginél is nagyobb erőkkel végrehajtott olasz támadás. Több olasz had
osztály rohanta meg a doberdói fensikot, melyet részünkről egyetlen had
osztály, a 20. magyar honvédhadosztály védelmezett. A támadás éle a Sag-
rado és a Monté Cosich közötti frontrészre irányúit. Selznél és Vermegliano-

Az Isonzó völgye Salcanonál. 
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nál sikerült az olaszoknak lövészárkainkba behatolni, azonban lankadatlan 
harci kedvvel verekedő csapataink azonnal összeszedelőzködtek és ellentá
madásba menve át, véres kézitusa után ismét levetették az óriási túlerőben 
lévő ellenséget az Izonzo völgyébe. A Monté Cosich lejtőjét, mint a frissen 
esett hó, olaszok holttestei borították. Másnap, július elsején ennek ellenére 
újabb támadást intéztek a doberdói fensik ellen. Ezt néhány órán át tartó 
nehéz tüzérségi tűz előzte meg, ma-d hogy figyelmünket elvonják, egyidejűen 
gyengébb erőkkel támadták meg a görzi hidfőt és Karfreitnál a Km hegyet 
is, de eredménytelenül. 

Az olasz offenzíva e napról-napra ismétlődő kudarcok ellenére most 
már egy félnapig sem szünetelt s mindnagyobb arányokat öltött, annak 
bizonysága gyanánt, hogy az olasz hadvezetőség egyre újabb és újabb erőket 
vont a harcvonalba. Végre július 5-én az Isonzó déli szakaszán felállított 
egész olasz erő, az egész harmadik olasz hadsereg általános támadásba ment 
át. Ez a hadsereg négy hadtestből, azaz tizenkét hadosztályból, tehát leg
alább 130.000, de lehet hogy 200.000 főből is állott és vele szemben a mi 
részünkről alig állott nagyobb erő, mint körülbelül 20,000 ember. 

Az említett olasz erő egészen kis, mintegy 30 kilométeres frontszakaszt 
sűrűn betöltve, GörztSl >ah tengerig- terjedő vonalon támadt s támadását 
nemcsak megelőzte, hanem a támadás alatt egészen az utolsó pillanatig igen 
nagyszámú koncentrált olasz tüzérség támogatta. Ez ütközet volt az Isonzó 

Az Isonzó mentén. — Osztrák-magyar drótkötélpálya, melyen muníciót és élelmet szállítanak. 
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völgyében heteken át folyó ütközetsorozatnak, mely szerves egészében az 
első görzi csata nevet kapta, a krizise s az olaszok óriási veszteségei mellett 
vereségükkel végződött. Június 8-án a hivatalos jelentés hírül adta a világnak 
az olasz hadjárat első étappejának nagy olasz vereségeit, keresetlen szavak
kal állapítván meg, hogy «összes első védőállásainkat hőseink megingatha-
tatlanul tartják a kezükben.» 

1 Görz körül. 

A Berliner Tageblatt harctéri tudósítója hosszabb tudósítást írt lapjában 
az Isonzó mentén lefolyt küzdelmekről. E cikkből valók a következő rész
letek: 

Az olaszok átlátták, hogy túlerejük mellett is támadásaikból csak vesz
teségeik származnak s idővel el kell vérezniök, mint az oroszoknak a Kár
pátokban. Ezért most tüzérségüket hat csoportban koncentrálták. A hat 

csoport közül a Km ellen 
irányított július elsején dol
gozni kezdett s utána táma
dásba ment a 8. olasz had
osztály, de a támadást az 
osztrák határőrök és a ma
gyarok erélyesen vissza
verték. * 

A főtámadás a görzi 
hídfő és a doberdói fensík 
ellen irányult. Az olaszok ne
héz tüzérsége, amely 28 centi
méterig terjedő kaliberű 
ágyúkkal rendelkezik, heves, 
tartós tűz alá veszi a záró
magaslatokat, hogy állásain
kat szétmorzsolja. A tüzér
ség éjszaka shrapnellekkel 
szórja be az állásokat, hogy 
a fedezékek]kijavítását za
varja. Egyes pontok ellen 
esetről-esetre mindig csak 
kisebb csapatokat küld tűzbe 
és utánuk küldik később a 
főerőket. A betörés két pon
ton, Podgoránál és Vermeg-
lianónál sikerült, nem sike
rült azonban a döntő utána-

Az olasz harctérről, - t ü z é r s é g i megfigyelő állomás, törés, mivel a dalmaták az 
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ellenséget idejekorán ismét visszavetették. Görzben rendesen folyt úgy a 
katonai, mint a polgári élet. A város maga stratégiailag jelentéktelen. Csak 
hídfője és a rajta uralkodó podgorai magaslat a fontos. Ezek a céljai az 
olasz vágyakozásnak. Hatalmas beton fedezékekről beszélnek az olasz lapok 
de betonnál keményebb és legyőzhetetlenebb az ott fenn álló dalmaták 
ökle és szíve. 

Az egyik támadásnál az olasz gyalogság Groina mellett drótsövé
nyeinkbe került. Valósággal rajtalógtak az emberek a tüskés drótokon 
és jajkiáltásuk túlharsogta az ágyúk dörgését. Másnap reggel újra bombáz
ták Podgorát és a Sabotin-hegyet, majd este a hegy lejtője és a hídfő között 
levő állásainkat. Száz lövés hullott egy századnak a fedezékébe, közölük 
tizenhat volt teljes találat. Egy szaniléc-őrjáratot eltemetett a föld, de még 
élve kiásták őket. Az olaszok most már azt hitték, hogy a hegy védői az 
utolsó emberig megsemmisíti eltek. Este rohamra mentek Podgora ellen; 
egyidejűleg több zászlóalj rohanta meg a görzi hídfőt is. A tisztek biztatták 
őket, hogy csak előre, mert «az ellenségből már úgy sem él senki». A dal
maták óvakodtak őket felvilágosítani s csendben rejtőzve vártak. Mikor 
azután az olaszok ott voltak a fedezékeinknél, működni kezdtek a fény
szórók, kattoglak gépfegyverek s puskák, robbantak a gézigránátok. A meg
lepett olaszok vereséget szenvedtek a most következő döntő küzdelemben 
és a felkelő nap ezernyi halottra vetette első sugarait. 

Az olasz harctérről. — Ipartelep' «Kunfalván». 
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E kudarc után ellanyhult az olasz offenzíva s egypár gyenge kísérle
tüket könnyen visszavertük. Komolyabbak és tartósabbak voltak a meg
újított áttörési kísérletek isonzói frontunk déli szárnya ellen, ami a doberdó i 
fensikon húzódik. Ennek nyugati széle állandó tűz alatt állt, mindamellett 
megtartotta pozícióit. Az ellenség első kisérletei, hogy a folyón átkeljenek, 
meghiúsultak a Halottak szigetén. Mikor azonban az áradási terület az 
Isonzó s a fensík között kiszáradt, az olaszok Sagradótól délre Foglianónál 
átkeltek a folyón és az ottani erdőbe hegyi ütegeket hoztak, amelyeket 
azonban tüzérségünk első lövései összeromboltak. Az ellenséges gyalogság 
a vasúti töltés hosszában és az erdőben előnyomult Sagrado felé, azonban 
összeköttetés nélkül maradt seregüknek a folyó jobboldalán levő zömével. 
Június 22-én egy olasz kapitány parancsot kapott, hogy előnyomuljon a 
fensík széle ellen. Amint azonban előttünk mutatkozott, gyors tüzelésbe 
került, amely legénységét megtizedelte. Egy előnyomuló csapatunk elfogta 
magát a kapitányt is. 

Június 23-án az ellenség folytatta kísérleteit, hogy csapata zömével is 
átjuthasson az Isonzó balpartjára. Tüzérségünk azonban kísérleteit meg
hiúsította. Másnap Sagradótól délre egy olasz csapat saját tüzérségének 
tüzébe került s kénytelen volt visszavonulni. Tüzérségünk ugyanekkor elker
gette az olasz hidászokat, akik a sagradói hidat használhatóvá akarták 
tenni. Az olaszok erre é[szaka dolgoztak a hídon, amely reggelre készen is 
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lett a Halottak szigetéig, de a mi ágyúink újra teljesen széjjelromboUák, 
épp úgy, mint a pontonokat is. Ezen a napon egyébként meglehetős nyuga
lom volt: a vihar előtti nyugalom, mert 27-étől 30-ig tartott az az erős 
bombázás, amely a déli szakaszon való általános rohamot előkészítette. 

Nem kell vázolnom az idegromboló hatását ennek a pokoli muzsiká
nak, amely naphosszat tombolt és még messze vidékeken is megcsörren
tette az ablakokat, katonáink idegei azonban jól kitartottak. Június 30-án 
éjjel kezdődött az általános roham a doberdói fensík ellen. A király és 
Salandra megérkeztek a frontra, hogy ott legyenek a «győzelmi n:ipon», 
amelynek dátumát Cadorna már egyszer nagyon korára állapította meg. 
De most sem történhetett másként. Éjjel 11 órakor két zászlóaljuk nyomult 
La Hocca felé. A mieink kézigránátokkal fogadták őket s az olaszok sietve 
visszahúzódtak. Éjiéi után két órakor, egy hadosztály indított támadást, 
amelyből a harcban csak néhány zászlóalj maradt meg. A mieink előre 
engedték őket a drótsövényekig és ott lődözték halomra. Reggel felnyolc
kor, három zászlóalj a Cosich-hegyet támadta meg, de visszaveretett. Dél
után több hadosztály különböző pontokon egyidejűleg támadta meg a f'en-
síkot. Sagradónál ellenséges csapatok átkeltek a folyón és Foglianóból 
nyomultak előre. Redipugliánál egy másik osztályukat az a balsors érte, 
hogy a saját tüzérsége lövöldözte, ami nagyon megkönnyítette a vcdekezé-, 
síinket. Ugyanez történt egy olasz őrnagy két századával a Dcbili Vrh 
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magaslatánál. Ezt tartalékai is cserben hagyták s ő maga fogságunba 
jutott 131 emberével és a második gránátos ezred negyedik századának 
századzászlajával. 

Este az olaszok még egyszer gyengébb támadásokat kezdtek a Mon-
falconetól keléire fekvő magaslatok ellen és Monté Michele és San Martino 
ellen. Egész éjjel bömböli az olasz tüzérség, de a támadás újra meghiúsult. 
Négyszáz olasz halott maradi a csatatéren és számos sebesült, akiknek meg
mentését az ellenség tüzelése megakadályozta. A délután és este meg
próbált előretörések Vermegliano felé szintén az ellenség súlyos veszteségei
vel végződtek. , 

Redipugliánál egy olasz hadosztály állásainkig nyomult, de katonáink kive
tették onnan s több mint ezer emberüket megölték. Ez a nap, júüus elseje,kemény 
és dicsőséges volt a magyar és osztrák hadseregre. Nagyon kitűnt egy nép
felkelő-zászlóalj, amely öt olasz zászlóaljat négyszáz lépésnyire engedett 
maga elé s ott gyilkos tüzelésével sakkban tartott a szerencsés döntésig. 

Július 2-án éjjel és dél
előtt bombázás volt. Július 3-án 
az ellenség nagy erőkkel újí
totta meg a támadást a dober-
dói fensík ellen s Redipugliánál 
átlépte az Isonzó-csatornát és 
a vasúti töltést. Állásaink körül 
elkeseredett harc támadt, amely 
este tíz órakor a túlnyomó 
számú ellenség visszaverésével 
végződött; sok száz halottat 
hagytak az olaszok a szaka
dékokban s a kőlavinák alatt. 

Július 4-énhajnalban négy 
órakor gránátesővel kezdte az 
ellenség, amit gyalogsági előre
törés követett. A görzi hídfőt is 
bombázták s a Krn masszív 
sziki acsúcsain is tüzérségileg elő
készített támadásra került a sor 
az alpesieknek, amelyet vad 
szuronyharc és kézitusa után 
visszavertek a mieink. 

E leírás azonban csak hal
vány képet adarrólacsodálatra-
méltó hősiességről és elszántság
ról, melynek vitéz csapataink 
mindennap újabb meg újabb 
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A Juli-Alpokban. 

Az Izonzo forrásvidékén és a nyugati Juli-Alpok vidékén tett látoga
tásáról egy német haditudósító ezt írta: 

A harcokhoz szokott seregek itt szinte egybeolvadnak a természetnyújtotta erődí
tésekkel, amelyeken meg kell törniök még erélyesebb támadásoknak is, mint amilyene
ket a tétovázó és habozó olasz csapatok intéznek ellenük. A helyzet úgy áll, hogy csapa
taink egészen bizonyosak lehetnek a dolgaik felől és már-már ott tartanak, hogy a kez
deményezés előnyét magukhoz ragadják. 

Az olaszok részéről kizárólag hegylakó alpinik és bersaglierik állanak itt, a mi 
részünkről pedig a nagy magyar Alföld fiai, a honvédek, akik a háború előtt aligha csak 
láttak is hegyet. A háborús gyakorlat meg a fáradalmak megszokása azonban nemcsak 
hogy kiegyenlíti a különbséget, de harcosi minőségben még túl is szárnyalja az ellenfél 
készségét és képességeit. A magyar síkságnak ezek a derék fiai jobbára már hátuk mögött 
tudják a kárpáti csatákat és egy viszontagságos téli hadjárat acélosító hatását; hamaro
san alkalmazkodtak a magas hegyvidéken vívódó csaták terep- és időjárásbeli nehézsé
geihez és némelyik honvéd olyan gyakorlott alpinistává vált, hogy tréfásan arról 
beszélnek, hogy a háború befejezte után itt is maradnak és hegymászók vezetőiként kere
sik a jövőben a kenyerüket. Egyébként pedig azt tapasztalták a kisebb összecsapások 
során, hogy bár gyakorlottabb ellenféllel .van itt dolguk, mint a Kárpátokban, de ez az 
ellenfél a csatában sokkalta puhább és idegesebb, mint az északi ellenség. Máris meg
figyelték, hogy az olaszok nem küldenek őrjáratokat frontjuk elé és kisebb, vakmerő 
előretöréseket aggodalmasan kerülnek. 

És, bár nagy csapatkötelékben eléggé bátran támadnak, mégis sokkal hamarabb 
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omolnak össze a tűzben, mint az oroszok és az ilyen táraadást aztán nagyon bajosan 
ismétli raeg ugyanaz a csapat. Arra is sokkal inkább ügyelnek, mint az oroszok, hogy 
támadó csapatuk mennyiségileg lehetőleg sokszorosan erősebb legyen, a megtámadott 
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csapaténál, míg ellenben egy meglepő lendülettel véghezvitt ellentámadást sokkal ke-
vésbbé állanak meg, mint az oroszok. A tüzérség munkájával szemben is sokkalta érzé
kenyebbek az olaszok, mint az oroszok. 
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Ilyenformán aztán elenyészik az ellenség számbeli túlsúlya és szinte hihetetlen, de 
úgy van, hogy a mi sikpn született embereink rövid napok alatt csak turisták és zergék 
számára járható ösvényeket varázsoltak át kavicsolt hegyi-utakká, amiken ma már vége
láthatatlan hosszúságban vonul föl-alá a hegyi-trén számtalan oszlopa. Még 1600 méter ' 
magasban is találni táp-állomásokat, amelyek nagykiterjedésű sátortáborokként festenek 
és tele vannak nemcsak lőszerrel meg eleséggel, hanem olyan fölszerelési holmi
val is, amelyek a debreceni bakák előtt eddigelé ismeretlenek voltak: jégkampókkal, 
hegymászó szöges botokkal, kötelekkel, hevederekkel. A csapatok ellátása pillanatnyi 
haladékot sem szenved, bár minden előkészület ellenére is tömérdek nehézséggel jár, 
mert a gyalogsági állások jobbára a hegyek gerincének csúcsain vannak, ahová igen 
bajos — különösen teherrel — följutni. Hatalmas sziklatömbjeivel még sokkalta riasz
tóbban és vigasztalanabbul fest, mint a dolomitok, mert hiányzik alóluk az enyhén lejtő 
zsámoly, amelyeken bozót zöldelik. Csak igen kevés hegyiösvényen tud itt a teherhordó 
állat felkapaszkodni s az embernek magának kell cipelnie lépcsőről-lépcsőre a terhet. 
Eleinte lezuhanások is történtek, de a magyarok hamarosan begyakorlódtak a hegy
mászásba és ma már csakúgy kúsznak, mint az alpinik, sőt még kötéllel is tudnak 
mászni. Ma már pompás kötélfölvonók is vannak, amelyeken könnyebben megy az élelmi
szerek fölszállí'cása és a sebesülteknek végtelenül fáradságos leszállítása. Sőt némely he
lyütt már sodronykötél-vasutat is készítettek. 

Míg a fronton voltam, csak tüzérharc dúlt. Jól megfigyelhettem, hogy az ágyúink 
miként árasztanak el golyóikkal egy olaszok által megszállott sziklacsúcsot. Minden lövés
nek hatalmas visszhangja támad itt, amelybe belekeveredik a leomló kövek robaja is, 
Képtelen voltam fölfedezni, hogy honnan jönnek ezek a hegyek fölött elbúgó gránátok, 
mert az ágyúkat a hegyfalaknak olyan eldugott ráncaiba építették be, hogy csak akkor 
lehet a helyüket sejteni, amikor véletlenül meglátni villanásukat. 

Őrjárat a gleccserek közölt. 
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A tiroli és karinthiai harcok. 
Június 9-e és 14-e között a tiroli és a karinthiai frontszakaszon is tovább 

kísérletezett az olasz hadvezetőség. így június 9-én és 10-én Tiroli keleti 
szélén Cortina di Ampezzónál egy olasz dandár három oszlopban kísérelte 
meg, hogy áttörje védővonalunkat. A három oszlop azonban sokkal hama
rább bukkant rá csapatainkra, mintsem feltételezte és így összeműködésük 
lehetetlenné válván, külün-külön vereséget szenvedtek, sőt csapatainknak 
sikerült tőlük a Monté Pianót is elfoglalni, melyet eredetileg önként enged
tünk át nekik. Ugyanez időben az olaszok Tirol nyugati frontján, a Para-
diso-szorosnál, a Tonale-szorosnál és a Stilfsi-hágónál is támadtak, azonban 
mindenütt eredménytelenül. E támadások koncentrikus akció jellegét viselték 
magukon, melynek végcélja, természetesen, Trient volt. E tiroli harcok között 
különösen érdekes az, melyet egy 35 főből álló és egy csendőrőrmester 
vezetése alatt álló osztrák csendőrszakasz vivott az egyik tiroli határőrház 
mellett. E maroknyi csendőrkülönítményt egy egész olasz század (250 ember> 
támadta meg. A. harc hat óra hosszat tartott s az olaszok súlyos vesztesége mel
lett, vereségükkel végződött. Sőt az osztrák csendőrök anélkül, hogy egyetlen 
emberüket vesztették volna, még az ellenségből 2 tisztet és 56 embert is-
elfogtak. S defenzívánknak erőteljes és offenzív jellegét mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy a kiváló stájeri népfölkelők június 14-én a karinthiai 
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fronton, a Plöcken-szorostól keletre emelkedő, 1881 méter magas kis Pal-hegyet 
megrohamozták, az olaszoktól visszafoglalták, s az erre következő három 
elkeseredett olasz ellentámadást .könnyen visszaverve megtartották a hegyet. 

Június közepétől kezdve a karinthiai és tiroli frontokon csak aránylag 
kisebb, legfeljebb egy-egy zászlóalj erejfi, olasz különítmények vállalkozásai 
voltak napirenden, ami a szűk völgyek és járatlan hegyek miatt, melyek 
nagyobb csapattestek összefüggő akcióit lehetetlenné teszik, — nem is lehetett 
másként. E különítmények feladata és célja az volt, hogy egyes szorosokat 
és hágókat a kezükbe kerítsenek, vagy amennyiben mi nem tartottuk meg
szállva, biztosítsanak a maguk számára. E vállalkozásokat naponta kölcsönös 
tüzérségi tűz fűszerezte. Az olasz nehéz tüzérség lövöldözte a mi betonozott 
határzáró fortjainkat, az utóbbiak pedig pontosan belőve minden lépésre, 
kiváló eredménnyel lődözték az olasz tüzérség állásait és az olasz front 
minden pontját, ahol mozgást észlelhettek. Az egyetlen nagyobb esemény, 
volt, hogy június 19-én a Tirol keleti frontján Lavarone és Folgaria irányában 
valamint a Fassa-völgyben egy egész olasz dandár próbálkozott előrejutni. 
Ezt a kísérletét azonban súlyos vereséggel és veszteséggel fizette meg, aminek 
jele, hogy egyetlen támasztópontunk előtt katonáink 175 olasz halottat föl
deltek el. Ezután ismét ágyúpárbaj és kisebb előőrsi csatározások töltötték 
ki az időt heteken át, amelyeknél katonáink és altisztjeink találékonysága, vak
merősége és velők született vállalkozó kedve érdemel különösebb figyelmet. 

Riva látképe. 
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Az Ortler vidékén. 
Égető hőségben, kerülő utakon sikerült elérkeznem, — írta egy másik 

haditudósító, — ideiglenes célomhoz, ho°y megfigyeljem a Stilfsi-hágón tör
ténő harci eseményeket. A megszokott élénk idegenforgalomból itt most 
ugyan mit sem lehet találni s alighanem én vagyok itt az egyetlen idegen. 
Völgynek lefelé haladva, mégis megélénkül a vidék, mert az utakon kisebb-
nagyobb svájci katonacsapatokat látunk, amelyek igen jó benyomást tesz
nek. Az Engadinból az egyes határvédő osztagok, amelyeket a svájci kereszt
tel ellátott zászlócskáik már messziről felismerhetőkké tesznek, a svájci 
olasz határra mennek, amely ide egynapi mars. Minden szorost, minden 
kis mellékösvényt, minden ismert csempészutat, amely Olaszországból Svájcba 
átvezet, megszállottak a svájci határvédő csapatok, amelyek a természettől 
is erős állásaikat még tábori erődítésekkel és állandó erődmunkálatok
kal megerősítették. A legnagyobb figyelemmel őrzik ezt a vidéket háromezer 
méter és ennél is nagyobb tengerszin-fölötti magasságig. Utólagos benyomá
saim alapján is megállapíthatom, hogy a svájciak határvédelmüket az örö

kös hófödte Bündner-hegyeken 
nagy szakértelemmel és katonai 
éleslátással szervezték meg. 
A Bündner-hegyeken át kizárt
nak látszik minden olasz vesze
delem a központi hatalmak ré
szére. 

Idefenn Svájc egyik leg
jelesebb csapatvezére a parancs
nok, a Kárpátokból nemrég 
visszatért Bridler vezérőrnagy, 
aki igen jelentékeny csapat
testek fölött rendelkezik. Svájc
ban, különösen katonai körök
ben, minden jel szerint számol
nak azzal, hogy Olaszország, 
bár a legünnepélyesebb köte
lezettségeket vállalta,hogy Svájc 
semlegességét nem fogja meg
sérteni, nem megbízható. Bizo
nyosan ebből az okból vontak 
össze a svájciak viszonylag 
igen erős határőrséget a bünd-
neri Münster-völgyben, ebben 
a felséges paradicsomban, a 
melyben a svájci nemzeti park 
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erősen benyomul az olasz területbe s részben olasz jelleget is mutat, és 
az olaszok az ő jövő határrendezésükről Ausztria ellenében táplált álmaik 
szerint megfestett térképükön már Svájcnak ezt a darabját is lefoglalták 
Olaszország számára. 

A Stilfsi-hágón jóformán naponta összeütközésre kerül a sor, amelyek az 
olasz alpesi katonákra nézve, akikkel osztrák és magyar alpesi vadászok 
állanak szemben, eddig ugyancsak kedvezőtlenül végződtek. Mindkét fél 
tüzérsége is alkalmat talál, hogy jóformán naponta szóhoz jusson, mert itt 
fenn a szorosok magaslatait, mindkét részről már évek sora óta alaposan 
megerősítették és számtalan támaszponttal látták el. 

A légi háború. 

A Monfalcone felé vezető országúton, — írta egy haditudósító, — auto
mobil jött velünk szembe, amely előtt huszárok ügettek és ég felé fordított 
arccal kémlelődtek a levegőben. Mikor kocsink megállott, hogy elhalad
hassanak mellettünk, motor bugása hallatszott és egy repülőgép felületei 
bontakoztak ki magasan, alig 
meglátható kicsinyen fejünk fö
lött az ég boltozatából. Táv
csővel aztán kivehettük rajta 
a két hadisávot, amelyek elárul
ták, hogy a repülőgép olasz. 
Huszárok és autók már nem 
voltak láthatók, de egy ágyú
nak három srapnell-felhőcskéje 
táncolta körül csakhamar az 
idegen gépmadarat. A harmadik 
lövés után inogni kezdett, majd 
bukdácsolni és végül magasra 
tartott farokszárnnyal, zuhanó 
repülésben lebocsátkozott Mon
falcone mögött. 

Később aztán alkalmunk 
volt, hogy megfigyeljünk egy 
tábori ágyút, amikor a repülő 
ellenség ellen működik. Az 
egyik ilyen gépmadarat már 
lehozta; meredek sikló repülés
ben keresett az menedéket, 
de mikor földet ért, újra el
árasztották őt gránátjaink és 
megadták neki a kegyelem
döfést. Megfigyelő-ballon Görz fölött. 
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A doberdói fensik fölött kétezer méter magasan egy ellenséges mono
plán keringett nagy ívben. Vezényszóra egy törzsszakasz dragonyos eléje szá
guld és egymástól különválva, egyenként keres fedezéket. Tábori látcsövön 
át megismerhető, hogy a repülőgép egy francia Moranc-Saulnier-egyfedelű. 

Mikor Dornbergen jöttünk keresztül, egy másik repülő bombát hajított 
az országúton Jévő őrházikóra. Két trieszti postahivatalnoknő lábaihoz hul
lott a bomba, de nem tett semmi kárt. Az olasz 1800 méter magasan volt. 

Egy francia Maurice-Farman kétfedelűt kormányzott, amelynek az ele
jébe géppuskát építettek be. Német Albatros-kétfedelün egy osztrák repülő 
indult üldözésére, az olasz azonban óvakodott attól, hogy csatába szálljon, 
kigyóvonalban fölfelé emelkedett és megszaladt. 

A Cilta di Ferrara elpusztulása után még egy nagy ellenséges repülő
gép mutatkozott ismétellen éjjelente a doberdói fensik fölött és különösen 
a Sagrado magaslatain elhelyezkedett tüzérségi állásainkat bombázta. A tisz
tek elbeszélése szerint valószínű, hogy az olasz hadvezeiőség középső 
típusából való félmerev léghajóról volt itt szó, amely 12 ezer köbméter gáz 

befogadásával, ötszáz lóerőnyi két 
Fiat-motorral dolgozik. Crocco 
és Riccaldoni századosok a szer
kesztői. A 4700 köbméter űrtar
talmú Piccolo-tipusról és a Bitter-
feldből szállított Parceval-légha-
jókról, amelyek tízezer köbméter 
ürtartalmúak, mostanáig még sem
mit sem hallottunk. Az Isonzó tor
kolatának vidékén három kötött 
léghajót alkalmaz az ellenség, me
lyek Parceval—Siegsfeld-tipusúak. 
Az egyiket nemrégiben shrapnell 
kényszerítetle leszállásra, de nem 
lehelett megállapítani, hogy komo
lyabban sérült-e meg. 

A magas hegységben gyakran 
háromezer méteren túli magasba 
kell emelkedniök az osztrák és 
magyar repülőknek, hogy a szük
séges áttekintést nyerjék és bizto
sítónak legyenek az ellenséges 
golyók elől. Az Adrián mind a két 
fél vizi-repülőjárműveket is hasz
nál, amelyek őrszolgálatot teljesí
tenek a parti hajózás biztonsága 
érdekében Az Isonzó mentén. — Osztrák-magyar léghajóüldöző ágyú. 
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HADMŰVELETEINK AZ ADRIÁN. 

A tengeren épp oly kevéssé volt szerencséjük az olaszoknak, mint a 
szárazon. Míg azonban a szárazföldön mégis csak tagadhatatlanul erőteljes 
és sem muníciót, sem emberanyagot nem kimélő «akciók» folytak, addig az 
olasz hajóhad, ámbár számbeli fölényben volt, ugyancsak passzív szerepet 
játszott. Ám nem úgy a mi flottánk. Az olasz hadüzenet napját kővető haj
nalon,— mint tudjuk,— jófor
mán az egész olasz adriai 
tengerpartot végigbombázták 
hadihajóink. Ettől a naptól 
kezdve, a legéberebb cirkálás 
folyt részünkről az Adrián s 
flottánk kiváló felderítő és 
kémszolgálata, valamint vál
lalkozó és támadó szelleme 
lehetővé tette, hogy tengeri 
haderőnk június hó 17. és 
18-án ismét támadóan lépjen 
föl. Ezúttal is sikerrel. 

A kirándulás, melyet 
katonai műnyelven «raid»-
nek neveznek, ezúttal rövi
debb frontra terjedt csak 
és pedig az osztrák-olasz 
határtól egész Fanőig, mind
össze tehát minlegy 300 kilo
méter hosszú frontra. Míg az 
első vállalkozásban egész 
hajórajunk résztvett, addig 
ezúttal csak leggyorsabb já
rású hajóegységeink látogat
tak el az olasz partokra és 
pedig néhány kisebb gyors
cirkálónk és néhány torpedó
naszádunk, összelőtték a 
szemaforállomást a Velence- Az «Amalfi» nagy fényszórója. 
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tői északra az Adriába torkolló Tagliamentónál, továbbá lejebb Pesaró-
nál, azután szétrombolták a Rimini magasságában a Metauro és Arcila 
folyókon átvezető vasúti hidakat s ezzel napokra megakasztották e fölötte 
fontos tengerpart melléki vasútvonalon a katonai szállításokat s közben 
egy úgynevezett segédcirkálóvá átalakított olasz kereskedelmi gőzöst is el-
sülyesztettek. Június 19-én ismét egy torpedónaszádunk jelent meg 
Monopoli előtt és összelőtte az ottani kikötőt s lángbaborította a kikötő
ben lévő nagy olaj- és benzintartályokat. Ugyanezen a napon tengeri repülő
gépeink ellátogattak egész Bariig és Brindisiig s bombavetésekkel nagy for
galmi károkat okoztak e városok pályaudvarain s lángbaborítottak több 
katonai célokat szolgáló gyárat, úgy hogy ezen a napon Bari füst- és láng
tengerben úszott s lakossága halálrarémülve menekült a város tálai közül. 
Június végén aztán egy tengeralattjáró naszádunk megismételte «U 4» jelzésű 
naszádunk hőstettét, mely párját ritkítja a haditengerészet történetében: 
elsülyesztett egy legújabb tipusú olasz búvárhajót. Július hó 8-án újabb 
csapás éri az olasz tengerészetet. Tudvalevően ekkor fejeződött be az ola
szokra oly szerencsétlen kimenetelű első isonzói csata s talán hogy a köz-
vetetlen tengermelléki szárnyon könnyebben vonulhassanak vissza az olasz 
csapatok, e nap ködös hajnalán több olasz hajóegység jelent meg a trieszti 
öböl északnyugati bejáratánál. Mit sem sejtve, libavonalban haladt a hajóraj, 
amikor egyszerre az élén haladó zászlóshajó oldalában óriási vízoszlop 

A riminii csatorna, a háttérben a város. 
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szökkent a magasba és a következő percben óriási dörrenés reszkettette 
meg a levegőt. Flottánk, mint mindig és mindenütt, ahol kellett, résen állott 
s egy tengeralattjárónk észrevétlenül megközelítette és megtorpedózta az 
olasz vezérhajót. A kisebbszerű olasz flottaakciónak természetesen vége 
szakadt s miután a megtorpedózott hajót a lövés középen találta, oly gyor
san elsülyedt, hogy a többi olasz hajó, miután néhány percig ész nélkül 
lövöldözött össze-vissza, megelégedett azzal, hogy rohamosan sülyedő társuk 
segítségére sietve legalább a legénység egy részét megmentse s azután sietve 
visszahúzódott az egész flottilla Velencébe. Csak az olasz hadvezetőség hiva
talos jelentéséből tűnt ki, hogy az olasz flottát ért újabb veszteség mennyire 
súlyos. A megtorpedózott hajó az Amalfi volt, egy 11.000 tonnás első
osztályú olasz páncéloscirkáló, melynek sebessége óránként 23 tengeri mér
föld volt, nehéz 25 centiméteres ágyúkkal is fel volt szerelve. 

A tripoliszi események. 

Olaszországnak Ausztria és Magyarország ellen indított háborúja 
nemcsak az európai harctereken halmozott kudarcot kudarcra. Egyik 
legértékesebb és legnagyobb gyarmatában, melyet csak néhány év előtt 
szerzett meg aljas rajtaütés útján Törökországtól: Tripoliszban is és az ezzel 
szomszédos Kyrenaikában, valamint Lybiában új erővel ütötte fel a fejét 
az e tartomány formális meghódítása óta egészen soha el nem ült forrada
lom. Olaszországnak eddig alapjában véve nem is sikerült gyökeresen 
pacifikálni Tripoliszt s a török-olasz háború óta is állandóan voltak össze
ütközések a megszálló olasz csapatok és a tripoliszi bennszülöttek között, 
úgy hogy Olaszországnak azért, hogy Tripolisz megszállott kisebbik részét 
kezében tarthassa, közel 100.000 főnyi sereget kellett állandóan ott tartania. 

Amikor a világháború ötödik hónapjában Törökország is csatlakozott 
Németországhoz és hozzánk s a padisah kihirdette a szent háborút, külön 
éppen akkor még meglapuló volt szövetségesünkre, Olaszországra való tekin
tettel mindent elkövetett, hogy a Tripoliszban lakó mohamedánokat vissza
tartsa az olaszok ellen való erősebb akciótól. De amikor Olaszország meg
üzente nekünk a háborút s Tripoliszban lévő csapatainak egy részét onnan 
hazahozta, ekkor azután már mi sem tarthatta vissza a tripoliszi benn
szülötteket, hogy meg ne támadják a leapasztott olasz védősereget s május 
végén Tripoliszban általános fölkelés tört ki. A néhány év előtti hadjárat 
tanulságai nyomot hagytak a hires szenusszi-törzsek katonai organizációjá
ban, harcmódjában és felszerelésében (tudvalevően Enver pasa organizálta 
és vezette volt akkoriban Tripolisz védelmei) s így 1915 nyarán a tripo-
lisziak csakhamar vereséget vereség után mértek az olasz védőseregre. Rész
letes és pontos hírek az ott lefolyt eseményekről nem érkeztek, mert 
azokat az olasz kormány még a saját népe előtt is gondosan titkolta. 
Annyi azonban mégis kiszivárgott, hogy az olasz csapatok igen nagy veszte
ségeket szenvedtek és az ország belsejéből kénytelenek voltak kihúzódni. 

— 121 -



SZERBEK ÉS MONTENEGROIAK ALBÁNIÁBAN. 

Albánia, amely fekvésénél fogva jóformán legjelentősebb része az Adria 
partvidékének, a háborúnak legkezdelétől fogva állandóan mint veszedel
mes és titkos pont szerepelt. Mikor a/után az olasz hitszegés megtörtént 
világosabbá vált a helyzet és kiderült, hogy az olaszok komolyan számíta
nak arra, hogy Albániában megvethessék a lábukat és ne csak Valonát 
tartsák birtokukban. Erre az elhaiározásukra vallott az is, hogy két nappal 
a háborúba lépésük után, 1914 május 26-án Magyarország és Ausztria adriai 
partvidékének blokádja alkalmával, Albánia partjainak is a legnagyobb részét 
blokáltnak jelentette ki az olasz kormány. Nem ismeretlen, hogy reánk nézve 
vajmi keveset jeientett ez a papiros-blokád, ahogyan az ilyen nagyhangú, 
de tényleg keresztül nem vitt intézkedést nevezik, viszont azonban Albánia 
blokádia fölötte komoly zavart okozott, ám nem nálunk, hanem az ántánt 
berkeiben. 

Amint említettük, május 26-án történt a blokád kimondása, a világ 
azonban csak június 12-én vett róla tudomást, ezen a napon adták ki 
Magyarországon is a hivatalos jelentést róla. De már ugyanezen a napon 
végtelenül jellemző hír érkezett Szerbiából is: egy erős szerb sereg elindult 
Albánia ellen s amint június 10-én Szkutariból jelentették, nagy sikerrel 
szállotta meg sorjában az albán helységeket. Szerb kézre jutott Pogradec, 
Síarou, Luegne, majd pedig — Kermenika elfoglalása után — bevonultak a 
szerbek Elbaszánba, Albánia egyik nevezetes városába is. 

De ugyanekkor egy másik hadoszlop is Albánia ellen vonult. Ebben a 
seregben szerbiai és montenegioi erők egyesültek s az más oldalról nyomult 
Albánia ellen. Elfoglalta Ducaginit, Lumet, majd pedig a Remezi szoros ellen 
indult, nyilván azzal a szándékkal, hogy a Cakrina sikság birtokba vétele 
után Alessziőt is hatalmukba kerítik. 

Ezek voltak az első híradások Albánia újabb sorsát illetően s ezek a 
hírek ugyancsak meglepték a világot. Kétségtelen jele volt ez a balkáni had
művelet annak, hogy a szerbeket és a montenegróiakat is nagyon fájóan 
érintette Olaszország hadrakelése, amennyiben tudták, hogy az ántánt okve
tetlenül olyan igéieteket lett Itáliának, amelyek föltéllenül a szerb és mon
tenegrói vágyak, álmok halálát jelentetlék, legalább is az Adriát illetően. 
A szerbek nem is titkolták nagy csalódásukat és ezekben a júniusi napok
ban már komolyan beszéltek Nisben arról, hogy Szerbia végképen hátat 
fordít az antantnak, amely csak kihasználni akarta a kis balkáni népet. 
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Nagyon jól látták a szerbek, hogy Olaszország akcióba lépése után ők már 
elveszítették katonai jelentőségüket az ántánt szemében s csakis ezzel magya
rázták azt, hogy az ántánt-kormányok Olaszországnak Ígérték mindazt, 
amivel előbb Szerbiát csalták lépre: Észak-Albániát egy adriai kikötővel, 
továbbá Dalmácia, Isztria és Horvátország egyes részeit. 

Mindezt nagyon jól látták a szerbek és nem is titkolták, hogy támo
gatás helyett keresztezni igyekeznek Itália terveit. Azokban a napokban, 
amikor az olaszok első nagy próbálkozása az Izonzónál megkezdődött, az 
ántánt azt várta, hogy Szerbia megtámad bennünket Bosznia felől, hogy 
ezzel is csökkentse ellenállásunkat az olasz haderővel szemközt. Ehelyett a 
szerbek, ami erőt csak nélkülözhettek saját határuk biztosítása körül, össze
szedték és Albánia ellen küldöttek azzal a makacs elhatározással, hogy 
szükség esetén akár az olaszokkal is megverekszenek a koncnak tartott 
Albánia birtokáért. 

A szerb előnyomulásról azután csakkamar új tudósítások érkeztek. 
A szerbek Elbaszán elfoglalása után folytatták előretörésüket s miután a 
benszülött törzsek gyenge ellenállását mindenütt leküzdötték, Tiranát is meg
szállották. A helyzet ekkor az volt, 
hogy nyomban Durazzo ellen vo
nulnak. Esszád basa, aki Albániá
ban fejedelmi jogokat bitorolt, mi
után előbb a szultánt, majd Wied 
herceget s később pártfogóit, az 
olaszokat megcsalta, most a szer
bekhez csatlakozott és velük együtt 
vonult be Tiranába. 

Ezek az események nagy ije
delmet és zavart okoztak Olasz
országban, kivált a kormányzó 
körökbi n. Talán ennek a zavarnak 
volt a következése, hogy a szerbek 
előnyomulásával egyidőben az 
olaszok a tenger felől is szorongatni 
kezdték a szerencsétlen Albániát. 
Június 10-én több torpedónaszád
juk San Giovanni di Medua kikö
tője elé vonult és bombázta a 
Radonia- fokon lévő helységet,vala-
mint a part védelme alá húzódott 
albán vitorlásokat. Számos házikót 
rombadöntöttek az olasz ágyúk, a 
kis halász- és szállítóhajókat el-
sülyesztettéks mindezt azzal a meg
okolással, hogy a házak is, a hajók Szerb népfölkelő. 
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is olyan albánoknak a tulajdonában voltak, akik föllázadtak az olasz uralom, 
az olasz blokád ellen és magyar meg osztrák hajókkal érintkezésben voltak 
s élelmet vittek az albán fölkelőknek. 

Kétségtelen volt, hogy ez a magyarázat csak álnokság. Az olaszok meg 
akarták mutatni az Adriához közeledő szerbeknek, hogy ott komoly ellen
séget találhatnak, és az események igazolták, hogy a szerbek ettől az olasz 
demonstrációtól valóban meg is ijedtek. Már egy nappal az albán partok 
lövetése után, tehát június 11-én a szerb hivatalos sajtóiroda nyilatkozatot 
adott ki az albániai szerb akció magyarázatául. 

«Az albán lázadás, — mondotta ez a nyilatkozat, — a jelek szerint véget 
ért. A vezetők kénytelenek voltak Albánia belsejébe menekülni, ahol körül
zárásukat el nem kerülhetik. A szerb haderő, miközben az albán bandák 
támadásait visszaverte és ellenállásukat megtörte: számos stratégiai pontot 
megszállott és megerősített, amelyet a benső béke föntartására és az albán 
bandák ellen való védekezésre fog fölhasználni. Ezeket a bandákat ugyanis 
iffuiörökök és osztrák ügynökök izgatják és segítik pénzzel és egyéb eszkö
zökkel.^) 

Ám úgy az olasz, mint a szerb nyilatkozatok csak a világ megtévesz
tésére szolgáltak, a tényleges helyzet az volt, hogy percről-percre várni lehe
tett a szerb-olasz összetűzést. A Stampa — a torinói nagy olasz lap — 
június 12 én hírt adott róla, hogy az olasz kormány Salandra elnöklésével 
külön tanácskozást tartott, amelynek egyetlen tárgya a szerbek albániai elő
nyomulásának kérdése volt. Magát az olasz közvéleményt is erősen izgatta 
ez a fordulat és a közvélemény megnyugtatására június 16-án az olasz kor
mány kijelentette, hogy Olaszország nem fogja tűrni Szerbiának semmiféle 
olyan katonai operációját, amelynek célja Durazzo elfoglalása volna. Pedig 
ekkor a szerbek már közvetetlenül Durazzo előtt állottak. 

Az olasz lapok akkor már nyíltan szerb-olasz összeütközésről írtak és 
a római Tribuna már azt is kijelentette, hogy konfliktus esetén Durazzót 
meg tudja majd védelmezni minden támadás ellen az ott állomásozzó olasz 
tengerészgyalogság. Természetes, hogy e kijelentés a szerb támadásra vonat
kozott. 

Közben folyt a diplomáciai munka. Az olaszok mindenekelőtt lekenye
rezték és megnyerték maguknak Esszád basát, aki olasz csapatok segítségé-
Igével harcolt Sijakban, Ravkábaban és Peskiniben a földjük függetlenségét 
védő albánok ellen. Ugyancsak igyekeztek összeveszíteni az olaszok Mon
tenegrót és Szerbiát is, olyformán, hogy Montenegróban gyanút ébresztettek 
a szerbek kapzsi törekvései iránt. S csakugyan, a montenegróiak csakhamar 
kinyilatkoztatták azt a szándékukat, hogy ha a szerbek talán még Szkutarit 
is megszállani akarnák, akkor ők nyomban szövetkeznek az albánokkal és 
együttesen a szerbek ellen fordulnak. 

Albánia miatt egyébként az egész Balkán, sőt maga az ántánt is a 
legnagyobb zavar és visszavonás fészke lett. Wied herceg távozásával egy
előre kudarcot vallott az a terv, amely Magyarországnak és Ausztriának 
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T 
igen kedves volt, hogy tudniillik Albánia önálló fejedelemség legyen, de a 
helyzet, amely Wied Vilmos távozásával beköszöntött, ugyancsak nem lehe
tett örömére ellenségeinknek sem. Albánia ügye volt az, amely először tette 
idegessé Bulgáriát és Görögországot is. 

Közben Albánia — s különösen a déli része — a legszomorúbb éhín
ségbe jutott. Kiváltképpen Valona körül, ahol az olaszok voltak az urak, 
vált rettenetessé a helyzet és ezen a tájon, hír szerint, több mint tízezer 
ember halt éhen. Úgy látszik, Anglia, Oroszország és Franciaország végül 
is megsokalta a dolgot és békére kényszerítette a szerb és az olasz kor
mányt. Tárgyalás kezdődött Viktor Emánuel és Péter király között s ennek 
lett nyilvánvaló eredménye az a hivatalos jellegű római nyilatkozat, amely 
főbb pontjaiban így hangzott: 

«Hivatalos körökben semmi hajlandóság nincs arra, hogy egyetlen egy 
embert, vagy egyetlen fillért is Albánia céljaira fordítsanak. Az olasz nem
zetnek egész erejét más, fontosabb harctéren kell fölhasználnia. Ausztria és 
Magyarország hiába reménykedik, hogy Olaszország csapatokat szállít Albá
niába és ott kalandba bocsátkozik, az északkeleti harcvonalon pedig önmagát 
gyengíti.* 

Mintegy erre az olasz takarodóra válaszul, másnap, június 20-án meg
jelent azonban a szerb nyilatkozat is. A római szerb követ mondotta a 
következőket: 

Szerb komitácsik rajvorialban. (Kilophot, Wien XIX.) 
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«Az Albániába való bevonulás miatt ne aggódjék Olaszország. Az a 
bevonulás nem birtokigény támogatásául, hanem azért történt, hogy az új-
törökök meg az osztrákok és magyarok által föllázított lakosság lássa r mi 
sors varraja, ha Bécs és Konstantinápoly csábításának enged és bandaháborút 
szervez Szerbia ellen. Szerbia a négyes-ántánt rendelkezésének készségesen 
aláveti magát. 

Ám a kölcsönös biztatgatás korántsem oszlatta el sem Szerbia, sem. 
Olaszország aggodalmát. S a jelek szerint mindkettő — Montenegróra bizta 
a saját érdekeit. Montenegró ugyan Szerbiának szövetségese, de viszont 
Olaszországnak «apósay>, így tehát sem Szerbiában, sem Olaszországban nem 
okozott túlságos megriadást. amikor június 27-én azt jelentette a Giornale 
d'Italia, hogy egy montenegrói csapat elfoglalta Szkutari tengeri kikötőjét, 
San Giovanni di Meduát. A montenegrói csapatok ugyancsak megszállották 
Pontémesszit, ahol berendezték főhadiszállásukat. Az olasz lap híradása 
szerint az albánok közül sokan igen jó szemmel nézték a montenegrói 
csapatok bevonulását és számos törzs csatlakozott is Nikita népéhez. Ez a 
nagy barátság nem tetszett Olaszországban. Ott igen jól tudták, hogy Albániá
ban egyedül csak Ausztria és Magyarország felfogása népszerű, amely szerint 
Albániát megilleti a teljes fftggetlenség. Ha tehát — ijedeztek az olasz lapok 
— a monarchiát kedvelő albánok melegen fogadják a montenegróiakat, ez 
azt jelenti, hogy egyetértés van Bécs és Cetinje között. Ez természetesen 
csak rémkép volt az olaszok részéről, de annyi bizonyos, hogy ugyanekkor 
már azt jelentették Londonból Rómába, hogy megbízható értesülés szerint 
közeledés történt Ausztria-Magyarország és Szerbia között is. Sőt, már 
arról is határozottan beszéltek az ántánt országaiban, hogy Szerbia velünk 
külön békét akar, meri Olaszország albániai föllépése a balkáni országnak 
megmutatta, melyik az igazi, a veszedelmes ellensége. 

Június utolsó napjaiban azután teljessé vált a bonyodalom Albániá
ban. A montenegrói csapatok, amint előrelátható volt, csakugyan bevonultak 
Alesszióba, majd pe<iig Medua után Szkutarit is elfoglalták. Ekkor Nikita 
szükségesnek látta, hogy a vele szövetséges hatalmakhoz magyarázó jegy
zéket intézzen, miután Szkutari elfoglalásával teljesen suiba dobta a londoni 
egyezséget. A magyarázat magja az volt, hogy Albániát pacifikálni kellett, 
mert a lázadásokat az osztrákok és magyarok azért szították, hogy Mon
tenegró haderejének egy tetemes részét az albán határon lekössék, ahol 
állandóan tartani kellett a bandák támadásától. 

Montenegró föllépése nyilván igen kellemetlenül érintette a londoni 
egyezség szignatárius hatalmait s elsősorban Angliát és Franciaországot. 
Nyomban Szkutari elfoglalása után sorra kerültek az ántánt-lapokba a 
hivatalos nyilatkozatok arról, hogy Albánia ügye nemcsak a Balkán népeire 
tartozik, hanem egész Európára. S bár — írták főként az olasz lapok — 
Albánia városai most szerb és montenegrói kézen vannak, a kicsi, gazdát
lan föld dolga korántsem tekinthető megoldottnak, a fait accompli ellen 
orvoslással él majd egész Európa, mihelyt a háború véget é r . . . 
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ELLENSÉGEINK VEZÉREI. 

Cadorna. 

Amikor még szövetségesünk volt Olaszország, amikor még féken tudták 
tartani a háborúra uszitó, megvesztegetett olasz kalandorokat, a háború mellett 
már akkor is féktelenül izgató Idea Nazionale című olasz lap azt írta, hogy 
egyetlen egy férfiú van, akit egyenesen tradíciói küldenek Ausztria leigázá-
sára és ez: Luigi Cadorna, az olasz vezérkar főnöke. Nagyatyja volt 
ugyanis az, aki 1849-ben Károly Albert szard király megbízásából átnyújtotta 
a fegyverszünet felmondását Radetzkynek; nagybátyjának, Cadorna Raffaele 
tábornoknak kellett volna 1866-ban Triesztbe bevonulni, ha közbe nem jön 
a custozzai nagy olasz vereség s atyja, mint Viktor Emánuel egyik leg
bizalmasabb barátja, esküdt ellensége volt Ausztriának. S mégis éppen 
Cadorna ellenezte a háborút, próbálta megfékezni a harcraúszitó D'Annunziókat, 
Salandrákat s Sonninokat s később, amikor az intervencionisták beugratására 
mégis kitört a háború, az isonzói csatatér olasz hullahegyei, az isztriai 
karinthiai s tiroli pokol előtt, ahol elvérzik nemzete, letörik országa, fejjel 
zúzza magát össze a meglepett Itália, gondol-e vájjon a csúffá tett had
vezér arra, hogy nem akarta e háborút. 

Cadornát a háború előtt alig ismerte a világ. Jeles katona, elsőrangú 
vezérkari tiszt, ennyit tudtak róla csupán. A német Höllrigel, a Berliner 
Tageblatt jeles katonai írója, ismerte már régen s szerinte kellemetlen ellen
szenves, gőgös ember, akit gyűlöltek tisztjei. Maar tanár életrajza szerint 
pedig, — aki ugyancsak ismerte, — kiváló agyú, energiájú és képzettségű-
katona, aki nagy dolgokra volt hivatva s nem az ő bűne vereségeinek csúfos 
és példátlanul véres láncolata. 

Cadorna 1850-ben született Pallanzóban, Novara tartományban. Felesége 
Giovanna Baldi marchesa, előkelő s gazdag főúri család sarja. Négy gyermekük 
van. Egyetlen fia a flórenci lanciereknél szolgál s már Líbiában is, e háború
ban is kitűnt vitézségével. Két leánya férjnél van s a kisebbik a legpompásab-
ban verselő olasz költőnők egyike. 

Cadornát katonának nevelték. Már nyolcéves korában katonai isko
lába került, tizennyolc éves korában mint az intézet legjelesebb tanulója 
hadnagy lett s a vezérkarhoz került, huszonkét éves korában főhadnagy 
s huszonöt éves korában már százados. Harmincegy éves korában mint 
őrnagy egy zászlóalj élére kerül s már ekkor feltűnt azzal, hogy tisztjei 



részére előadásokat tartott a 
legmodernebb katonai tudomá
nyokból. 

1895-ben, mint a 10. ber-
saglieri-ezred ezredesparancs
noka az Abruzzókban tartott 
gyakorlat alkalmával az ellen
séges gyűrűből bravúrosan 
vágja ki magát és ezzel elnyeri 
a hadvezetőség legmelegebb el
ismerését. Nem sokkal azután 
kiadja taktikai tanulmányát, 
mellyel az egész világ katonai 
szaktudósainak egyhangú dicsé
retét szerzi meg. Egy kis ideig 
ismét a vezérkarhoz kerül, majd 
a 8. firenzei hadtest vezérkari 
főnöke lesz. 1898-ben vezérőr
nagy, 1905-ben az anconai had
osztály parancsnoka altábor-
nagyi ranggal s 1910-ben a 4. 
génuai hadtestparancsnoka lesz. 
Már 1911-ben dezignált hadtest
parancsnok s mert Olaszország
ban ez altábornagyi rangfokozat, 
megmarad e rangban a hábo

rúig, de már dezignált hadtestparancsnoki címmel, ami körülbelül a mi 
hadseregfelügyelőink hatáskörének felel meg. Ez évben a királygyakorlatoknál 
ismét annyira feltűnik, hogy a katonai szaksajtó hónapokig dicsőségét zengi 
s 1913-ban végre ő lesz az olasz vezérkar főnökhelyettese Pollio mellett, 
akinek rövidesen bekövetkezett halála után a vezérkar főnöke lett. 

A tripoliszi háború kitörésekor mindenki azt hitte, hogy ő lesz a fővezér, 
azonban Canevát nevezték ki, mert Giolitti alkalmasabbnak találta a higgadt 
Canevát erre, a makacs és hevülékeny Cadornánál, akinél nagyobb képes
ségei mellett is sok fölösleges vérontástól, az emberanyag kíméletlen pazar
lásától félt. S mint a görzi csaták mutatták, — jól ismerte Cadornát, félelme 
nem volt alaptalan. 

Cadorna. 

128 - Pallas nyomda, Budapes') 



A háborúi humora. 
Előre és utánam I 

Orosz fogoly tiszteket hoznak. A mieink 
beszédbe ereszkednek velük. Kérdezik erről 
is, arról is. Jó borocska mellett felmeleged
nek'a muszkák. 

— Nagyszerű a mi hadseregünk, — 
mondja az egyik orosz tiszt, — ha én az 
ezredemnek azt mondom, hogy előre, neki 
megy az a halálnak, az égnek is. 

A magyar honvédtiszt elmosolyodik : 
— Látja ez a baj. Mi soha sem mondjuk, 

hogy «előre», hanem mindig azt, hogy — 
«utánam!» 

Mire jő a balkéz ? 

Sebesült katona örül, hogy már lába
dozik. 

— Javul már a balkarom, — mondja 
boldogan. 

— Nemsokára már háborúba mehetsz 
megint, — ingerkedik vele a szanitész. 

— Megyek is az áldóját. 
— Hát mért nem mégy már most? Elég 

a háborúba a jobbkéz is. 
— Dehogy elég. Két kéz kell Orosz

országban. Az egyikkel — a jobbal— dol
gozik az ember, a ballal meg — vaka-
ródzik. 

Érdemes egy kulcsért. 
Vígkedvű katonagyerek beszélte. 
— Amikor Breszt-Litovszk várát is el

foglaltuk, a cár felhívta a főhadvezért, 
Nikolajevics Nikolájt. Dühösen rá támadt : 

— Nem szégyelled magad te tehetségtelen 
fráter. Mindent elvesznek tőled. Még Breszt-
Litovszkot is. Ez pedig Oroszország kulcsa. 

— Biztosan tudja felséged, hogy Breszt-
Litovszk Oroszország kulcsa ? 

— Hát persze, hogy biztosan tudom. 
— Akkor mért haragszik? Hát érdemes 

ilyen botrányt csapni — egy kulcsért"?! 

Útonálló őrszem. 

A sebesült katona sok hősi dolgát beszél 
el mindenféléről. Szívesen hallgatják. 
Messziről jött, vitézül harcolt, sokat szen
vedett. Kérdezik: 

— Hol sebesült meg'? 
— Galíciában valahol. 
— Mégis merre'? 
— Bizony nem tudom én. 
— Milyen városban1? 
— Dehogy városban. Országút**. 
— Mit csinált ott1? 
— Útonálló őrszem voltam, — feleli büsz

kén a fiú. 

A VILÁGHÁBORÚ VÉGCÉUA 
Anglia kiválása Európából 

Irta: RÉVAI MÓR. 

E munka a nagy háború okait, legsúlyosabb problémáit és a jövő 
legizgatóbb kérdéseit tárgyalja, mindenki számára könnyen érthető, érdek
feszítő előadásban. A ki ezt a könyvet elolvassa, az előtt feltárul a háború 
minden bonyodalma, a megoldás lehetőségével egyült. A magyar háborús 
irodalom legnagyobb sikerű könyve ez, melyet politikusok, irók, 
tndósok és a nagyközönség osztatlan elismeréssel halmoztak el. 
A mű ára 2 korona. Az összeg előzetes beküldése ellenében t. elő

fizetőinknek és olvasóinknak bérmentesen szállítjuk a könyvet 

('alias nyomda, Budapest. 
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